Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie
zakładu: Raben Polska Sp.z.o.o oddział Grodzisk Mazowiecki.

NAZWA ZAKŁADU
Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa prowadzącego
zakład

Raben Polska Sp. z.o.o.

Adres siedziby

Ul. Zbożowa 1

Telefon

+48 61 89 88 100

Fax

+48 61 89 88 101

Strona WWW

http://www.raben-group.com

e-mail

gadki.info@raben-group.com

NIP

781-00-25-219

REGON

632051726

Adres zakładu:
Nazwa

Raben Polska Sp.z.o.o oddział Grodzisk Mazowiecki

Kierujący Zakładem

Jolanta Sawińska

Adres

Ul. Chrzanowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon

+48 22 73 47 100

FAX

+48 22 73 47 101

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:
Stanowisko

Menedżer ds. Jakości i Administracji

Telefon kontaktowy

+48 022 73 47 123

FAX

+48 22 73 47 101

e-mail

Marek.Luczak@Raben-group.com
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu,
rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.
Przedmiot działalności zakładu Raben Polska Sp. z o.o. Oddział Grodzisk Mazowiecki
obejmuje świadczenie usług logistyczno – magazynowych na rzecz podmiotów i firm
zewnętrznych. Zakres prowadzonej działalności obejmuje składowanie i
magazynowanie towarów, transport oraz operacje przeładunku (rozładunku i
załadunku) towarów, w tym substancji niebezpiecznych z wyjątkiem klasy 7 wg
Umowy ADR. Na terenie zakładu są prowadzone operacje konfekcjonowania. Na
terenie zakładu wykonuje się operacje sortowania przesyłek w opakowaniach
jednostkowych w opakowania zbiorcze.
2. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe
do przewidzenia.
Lp.

Nazwa zagrożenia*

1.

Uwolnienie z opakowań substancji niebezpiecznych

2.

Zagrożenie wybuchem/pożarem związane z zapłonem
substancji o właściwościach palnych

Skutki**
Niekorzystne oddziaływanie na
otoczenie (człowiek, środowisko)
Niekorzystne oddziaływanie na
otoczenie (człowiek, środowisko)

* wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.
** skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

3. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie
postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.
− Państwowa Straż Pożarna:
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska:
4. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
• Wdrożenie Zintegrowanego Systemy Zarządzania (wszystkie procesy
są zaplanowane i opisane w procedurach)
• System szkoleń pracowników i podwykonawców,
• Analiza możliwych scenariuszy awaryjnych,
• System wykrywania zagrożeń,
• Dostosowanie infrastruktury do procesów oraz zagrożeń jakie mogą wystąpić,
• Określenie zasad dotyczących informowania pracowników, podwykonawców
i sąsiadów o ewentualnej awarii,
• Określenie zasad ewakuacji,

Strona 2 z 4

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie
zakładu: Raben Polska Sp.z.o.o oddział Grodzisk Mazowiecki.

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie
Raben Polska Sp.z.o.o oddział Grodzisk Mazowiecki.
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz
sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia.
ZASADY OGÓLNE
1. Sygnały alarmowe (alarmy):
Procedury ostrzegania i powiadamiania ludności za odbywają się pośrednictwem:
• syren alarmowych,
• gońców,
• lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych stacji radiowych i telewizyjnych,
• przewoźnego nagłośnienia
TELEFON ALARMOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 998 lub 112

2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Kierujący działaniami ratowniczymi wezwie mieszkańców zagrożonego obszaru do udania się
we wskazane miejsce następnie następuje wstępne określenie ilości ewakuowanych osób oraz
skąd środkami transportu przewożone są one do miejsc ewakuacji.
Miejsce ewakuacji – jest to obiekt poza strefą zagrożenia, zapewniający schronienia
ewakuowanej ludności, do którego osoby przewożone są środkami transportu, miejsce w
którym następuje dokładna ewidencja ewakuowanych.
Przykładowe miejsca ewakuacji:
• Kościół Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim,
• Kościół przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim.
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Grodzisku Mazowieckim,
• Hala sportowa w Grodzisku Mazowieckim

3. Komunikat o ostrzeżeniu:
• Dostarczenie komunikatu przez gońca w formie ulotki,
• Emitowanie komunikatu z dużą częstotliwością w mediach o zasięgu lokalnym i
krajowym,
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby
wskazywać na wystąpienie awarii, np..:
• unoszący się dym,
• wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych,
• usłyszenia komunikatu,
należy:
• zachować spokój,
• bezzwłocznie przygotować się do opuszczenia mieszkań lub innych obiektów,
znajdujących się na terenie objętym ewakuacją,
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI
1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowując spokój, bezzwłocznie:
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• opuścić mieszkanie lub inny obiekt,
• sprawdzić, czy wszyscy domownicy (lokatorzy) opuścili mieszkanie,
• sprawdzić, czy został odcięty dopływ wody, gazy i energii elektrycznej,
• sprawdzić, czy mieszkanie zostało zamknięte,
• zabrać ze sobą podstawowe dokumenty potwierdzające tożsamość, prawo jady,
legitymacje ubezpieczeniowe,
• klucze do mieszkania i samochodu,
• telefony komórkowe a także przenośne odbiorniki radiowe.
2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.
Pamiętaj akcja ratownicza trwa!
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH,
POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE
DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NUMERY
NAZWA JEDNOSTKI
ADRES
UWAGI
ALARMOWE
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie
Komenda Powiatowa w
Grodzisku Mazowieckim

998
112

---------------------------ul. Polna 1
00-622 Warszawa

tel. (22) 31 99 106
fax. (22) 84 40 072

ul. Żydowska 7

tel. 755 52 37

Najbliższa terenowo
jednostka organizacyjna
PSP
Wojewódzkie Stanowisko
Koordynacji Ratownictwa –
dyżury 24h
Powiatowe Stanowisko
Kierowania – dyżury 24h

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
1. Właścicielom punktów usługowo-handlowych nakazuje się zabezpieczenie mienia poprze
zamknięcie swoich placówek i udanie się wraz z klientami da najbliższego,
wyznaczonego rejonu ewakuacji,
2. Osoby dysponujące własnymi środkami transportu powinny samodzielnie udać się w
rejon bezpieczny (np. rodziny lub znajomych poza strefą zagrożenia).
3. Należy bezwzględnie podporządkować się nakazom kierujących ruchem,

UWAGA!!!
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY
WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻENIA
Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy
z prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Raben Polska Sp.z.o.o oddział Grodzisk
Mazowiecki.
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